Sol·licitud de subvenció de l’impost de béns immobles (IBI)
Escriviu les dades de la persona física o jurídica que formula la sol·licitud i les del seu representant, si escau, i aporteu, en
aquest cas, el document de representació corresponent.

Sol·licitant
Nom i cognoms o raó social:
NIF:
Representant
Nom i cognoms:
NIF:
Dades per a notificacions
A l’atenció de:
NIF:
Adreça:
Municipi:
CP:
D’acord amb la Llei 11/2007, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics i a altra legislació vigent,
AUTORITZO l’Ajuntament de Vic, en relació amb aquesta sol·licitud, que m’enviï (marqueu el que procedeixi)
comunicacions mitjançant missatges:
Al telèfon mòbil:
A l’adreça de correu electrònic:
A la meva bústia electrònica, accessible des de la seu electrònica https://seuelectronica.vic.cat, amb
la identificació prèvia amb idCAT, DNI electrònic o qualsevol altre certificat digital admès per
l’Ajuntament.
Sol·licito:
La concessió de la subvenció de l’IBI i el retorn de l’import en el número de compte bancari següent:
E

S

PAÍS

Control

ENTITAT

OFICINA

DC

NÚMERO DE COMPTE

Declaro que:
Compleixo les condicions establertes en les bases que regulen la concessió de subvencions diverses per a
persones en situacions especials de la ciutat de Vic.
Accepto la subvenció atorgada per l’Ajuntament de Vic i em comprometo a presentar tota la
documentació que em sol·licitin.
Així mateix i d’acord a l’article 24 del Reglament de la llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, estic al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social.
D’acord amb l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, no estic inclòs
en cap de les causes que m’impedeixen obtenir la condició de persona beneficiària d’una subvenció.
No estic obligat a fer la declaració de la renda de l’any anterior, per la qual cosa sol·licito aquest subvenció.
No sóc propietari d’altres béns immobles, llevat de l’habitatge habitual, una plaça d’aparcament i/o un
traster (subvenció del 10% de la taxa de l’IBI).
No sóc propietari de cap altre bé immoble i l’immoble pel qual demano la subvenció és el meu habitatge
habitual (subvenció del 25% o 50% de la taxa de l’IBI).
Continua al darrere
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Sol·licitud de subvenció de l’impost de béns immobles (IBI)
Autorització
Les persones majors d’edat empadronades a l’habitatge som les següents:
1.- Nom i cognoms: __________________________________________________________________
DNI: ___________________ Data de naixement: _______________ SIGNATURA
2.- Nom i cognoms: __________________________________________________________________
DNI: ___________________ Data de naixement: _______________ SIGNATURA

Autoritzo/autoritzem l’Ajuntament de Vic perquè, a fi de verificar tot allò declarat en aquesta sol·licitud,
comprovi l’adequat compliment de totes les condicions necessàries per accedir a la subvenció i, també,
perquè comprovi que no s’incorre en cap de les prohibicions i limitacions imposades per la legislació, i
perquè consulti:
a l’organisme competent les dades relatives a la declaració de l’Impost sobre la Renda de les Persones
Físiques presentada en període voluntari i, si escau, de les declaracions complementàries o
rectificades presentades fora del període corresponent.
a l’organisme competent les dades relatives a la residència en el municipi.
Denego/deneguem expressament el meu consentiment perquè l’Ajuntament de Vic obtingui de forma
directa aquestes dades. Als efectes del que disposa la LOPD, s’informa que és obligatori emplenar la
sol·licitud i que la denegació de l’interessat a autoritzar l’obtenció de les dades dels apartats anteriors
comportarà la impossibilitat de tramitar-la, si el sol·licitant no aporta personalment i adjunta a aquest
formulari totes les certificacions corresponents.
Documentació que s’adjunta (en cas de no autoritzar la consulta a l’Ajuntament)
Declaració de renda de l’any anterior al qual es sol·licita la subvenció.
Volant d’empadronament col·lectiu.
Documentació que s’adjunta
DNI / NIE
Declaro que totes les dades facilitades són certes i demano que s’admeti a tràmit aquesta sol·licitud.
Data i signatura
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EXCM. SR/A. ALCALDE/ESSA DE L’AJUNTAMENT DE VIC
D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades personals
s’incorporaran a un fitxer automatitzat, responsabilitat de l’Ajuntament de Vic, per donar resposta a la sol·licitud que heu presentat. També podeu
exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals presencialment, mitjançant comunicació escrita amb la
fotocòpia del DNI i la documentació complementària, si escau, a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (Carrer de la Ciutat, 1, o carrer Virrei Avilés, 34, de Vic),
o bé mitjançant el formulari electrònic que trobareu a l’apartat dels tràmits de l’Ajuntament: https://seuelectronica.vic.cat

Sol·licitud de subvenció de l’impost de béns immobles
Requisits necessaris per poder accedir a la subvenció
Les subvencions consisteixen a retornar una part dels impostos ja abonats durant l’any actual. Es retornen els
percentatges següents, sempre que es reuneixin els requisits específics per a cada tipus d’impost o taxa:
Per poder accedir a la subvenció del 10 % de l’import de la taxa de l’IBI:
•
•

No s’ha de ser propietari d’altres béns immobles, llevat de l’habitatge habitual, una plaça d’aparcament
i/o un traster, i l’habitatge habitual ha de tenir un valor cadastral inferior a 180.000 €.
La unitat familiar o tots els membres empadronats a l’habitatge objecte de la subvenció, no han de tenir
uns ingressos superiors a 30.000 €.

Quan el valor cadastral de l’immoble, destinat exclusivament a l’habitatge habitual, tingui un valor de
40.000,0€ a 60.000,00€, la subvenció serà del 25% de l’import de la taxa de l’IBI. Quan el valor cadastral sigui
inferior als 40.000,00€, la subvenció serà del 50% de l’IBI. En ambdós casos:
•

La unitat familiar d’un sol membre no pot tenir uns ingressos superiors a l’1,5 del salari mínim
interprofessional. Per a cada membre més de la família aquest salari s’incrementarà en un 0,25 més.

En tots els casos cal:
•
•

La persona sol·licitant ha d’estar empadronada a Vic almenys des del dia 1 de gener de l’any en què es
sol·licita la subvenció.
La sol·licitud s’ha de formalitzar abans del 30 de novembre de l’any en què es sol·licita.

Documentació necessària per tramitar la subvenció
-

DNI/NIE
Declaració de la renda de l’any anterior o bé la declaració que acredita el fet de no estar obligat a
presentar-la
Certificat de l’import de la pensió de l’any en què es sol·licita la subvenció
Volant d’empadronament col·lectiu

En el model de sol·licitud de la subvenció podeu autoritzar l’Ajuntament de Vic a consultar i verificar les vostres
dades a les bases de dades pròpies i a les plataformes habilitades per les diferents administracions públiques
com a mitjà alternatiu a la presentació dels documents corresponents que les acrediten i que són
imprescindibles per a la resolució d’aquest tràmit. En cas de marcar aquesta autorització només cal que
presenteu el DNI/NIE.

